مجله بهداشت و توسعه

مقاله پژوهشی

سال چهارم/شماره  /3پاییز 9314

تاریخ دریافت9313/8/5 :

تاریخ پذیرش9314/9/39 :

وضعیت نظام مراقبت بیماریهای منتقله از راه تماس جنسی در ایران از دید کارشناسان
و درمانگران مرتبط با این بیماریها

چکیده
مقدمه :به دلیل عدم وجود مطالعات کافی و معتبر در خصوص مشکالت نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی ،تصمیمگیری مبتن ی
بر شواهد امکانپذیر نیست .لذا ارزشیابی برنامه با استفاده از رویکرد کیفی در خصوص نقاط ضعف و قوت و همچنین ی افتن راه-
کارهای مناسب ضروری به نظر میرسد.
روشها :این مطالعه با ترکیبی از چند رویکرد (کیفی و کمی) انجام شده است .به منظور ارزشیابی دو سویه وضعیت نظام مراقبت
عفونتهای آمیزشی از دو منظر مقابل هم ،شرکتکنندگان از دو گروه یعنی کارشناسان ایدز و بیماریهای آمیزشی در تمام سطوح
به روش هدفمند و درمانگران مرتبط با این بیماریها در بخش دولتی و خصوصی به روش آسان وارد مطالعه شدند .ب رای گ روه
اول از دو روش مصاحبه عمیق و چک لیست و برای گروه دوم از پرسشنامه باز ساختار یافته استفاده شد .اطالعات کیفی به روش
تحلیل محتوا گروهبندی و خالصه شدند .اطالعات کمی با استفاده از آمار توصیفی تجزیهوتحلیل شدند.
نتایج :بسیاری از مبتالیان به دالیلی از جمله شرم ،انگ اجتماعی ،دریافت داروی بدون نسخه ،عدم رضایت از خدمات و هزین ه
باالی آزمایشها ،برای درمان به مطب یا مراکز درمانی مراجعه نمیکنند .نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران بیشتر تح ت
تأثیر تهدیدها و نقاط ضعف قرار دارد .مهمترین نقاط ضعف ،مشارکت پایین بخ ش خصوص ی از ی ک منظ ر و س و م دیریت و
محدودیت بودجه در سیستم بهداشتی از منظر مقابل بود .نقطه ضعف مشترک در دو گروه نیز ضعف در نظام گزارشدهی ج اری
است.
بحث و نتیجهگیری :پیشنهاد میشود که به منظور توانمندسازی و ارتقا همه جانبه نظام مراقبت عفون ته ای آمیزش ی و ب ا
توجه به توصیه سازمان جهانی بهداشت یک دستورالعمل براساس نظ رات و تجربی ات کارشناس ان و یینفع ان و پ ا از م رور
نظاممند مطالعات انجام شده در کشور تهیه شود.
واژگان کلیدی :نظام مراقبت ،بیماریهای آمیزشی ،ایران
مقدمه

بروز و شیوع عفونتهای آمیزشی و همچنین

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی یکی از اجزای نظام

روندهای آنها در طول زمان میباشد ( )2که با تکیه

مراقبت نسل دوم برای اچآیوی/ایدز()HIV/AIDS

بر نظامهای ثبت و گزارشدهی و بررسیهای

است ( .)1هدف از ایجاد آن برآوردی معتبر از میزان

اپیدمیولوژی در جمعیت عمومی یا جمعیتهای

 -1دانشجوی دکتری ،مرکز منطقهای آموزش نظام مراقبت اچآیوی /ایدز و مرکز همکار سازمان جهانی بهداشت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی
کرمان ،کرمان ،ایران
 -2پزشك و  ،MPHمرکز تحقيق و توسعه سياستهای دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -3کارشناس ارشد ،مرکز تحقيق و توسعه سياستهای دانشگاه ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -4پزشك و  ،MPHدفتر کنترل اچ-آی-وی /ایدز در مرکز مدیریت بيماریهای واگير ،وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ،تهران ،ایران
 -5استاد ،مرکز تحقيقات مدلسازی در سالمت ،پژوهشکده آینده پژوهی در سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان ،کرمان ،ایران
نویسندهی مسئول :دکتر علی اکبر حق دوست
آدرس :کرمان ،بلوار جمهوری ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان
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Email: ahaghdoost@kmu.ac.ir

تلفن 06065002300 :فاکس06066502050 :
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مریم نصیریان ،1لیال حق جو ،2لیال مونسان ،3کیانوش کمالی ،4علی اکبر حق دوست
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مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

خاااو و معااین انجااام ماایشااود ( .)1نظااام ثباات و

برنامهریازی و اقادام مایباشاند .ایان عملکردهاا در

گزارشدهی مقاومت دارویی برای این عفوناتهاا ،از

سطوح ميیطی ،میانی ،مرکزی ،ملی و بینالمللای باه-

دیگر اجازای مکمال اسات (شاکل  .)1عملکردهاای

شااد انااد و نیازمنااد وجااود

زیرساختهای پختیبان میباشند (.)3

گاازارشدهاای ،تيلیاال و تفساایر نتاااید و در نهایاات

شکل  :1اهداف و اجزاء اصلی نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی ()2

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران در سال

صورت ادغام یافته طراحی شد  ،گزارشها تجمعی

 1311را اندازی و در سال  1331بازبینی شد (.)4

بود و فقط سن و جنس مبتالیان و نوع سندروم یا

عمد ترین فعالیتهای آن ارزیابی شیوع عفونتهای

اتیولوژی ثبت میگردد؛ سندرومها شامل زخم

(عمدتاً زنان باردار یا

غیرتاولی تناسلی در هر دو جنس (زخم اولسراتیو غیر

تنفروش) و گزارشدهی روتین موارد است (.)1

ویزیکولی بر روی آلت تناسلی ،کیسه بیضه یا رکتوم

طبق توصیه سازمان جهانی بهداشت و با هدف

در مردان و بر روی البیا ،واژن یا رکتوم در زنان؛ با یا

آمیزشی در گرو های مصتل

تخصی

و درمان سریعتر عفونتهای آمیزشی به

بدون بزرگی غدد لنفاوی ناحیه اینگوینال) ،ترشح غیر

منظور قطع زنجیر انتقال و نیز ميدودیت امکانات

طبیعی از مجرای ادراری مردان با یا بدون سوزش

آزمایخگاهی ،در دستورالعمل کخوری به هر دو

ادرار و اتیولوژیها شامل کالمیدیا و گنور قطعی،

رویکرد سندرومیک و اتیولوژیک توجه شد است.

سیفلیس اولیه و ثانویه مخکوک و قطعی هستند.

هرچند برخی عالئم و نخانهها لزوماً تأیید کنند

درگیر شدن بسیاری از ارائه دهندگان خدمت در

عفونتهای آمیزشی نیستند ،ولی در بسیاری موارد

مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی،

مبتالیان فقط برای درمان چنین عالئمی مراجعه کرد

کلینیکهای خصوصی،

بصش درمان سرپایی

و برای آزمایشها و مراقباتهای بعدی ماراجعه

بیمارستانها و کلینیکهای زنان آسیبپذیر در برنامه

نمیکنند؛ بنابراین به درمانگران توصیه شد در چنین

گازارشدهی زمانبندی شد  ،از فاواید ناظام گزارش

مواردی صارفاً با تکیه بر عاالئم و نخانهها ،سنادروم

دهی فعلی میباشد ( .)4در سومین برنامه کخوری

های آمیزشی را درمان کنند ( .)4در نظام فعلی که به

کنترل ایدز و بیماریهای آمیزشی در ایران (-1313
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اصلی نظام مراقبت شامل بیماریابی ،تأییاد تخاصی

،

طااور جداگانااه تعری ا

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

آمیزشی شامل آموزش و اطالعرسانی ،پیخگیری از

روی بهروزرسانی و کیفیت گزارشها میباشند (.)3

انتقال جنسی ،مراقبت و درمان ،تقویت نظام مراقبت

در دو مطالعه بندرعباس و در گز ،میزان حساسیت

اپیدمیولوژیک و مدیریت داد ها وجود دارد (.)4

نظام گزارشدهی بیماریهای آمیزشی در حدود 21

یک نظام مراقبت خوب ،اطالعات مناسب برای

درصد گزارش شد ( .)1نظام مراقبت فعلی

برنامهریزی ،اجرا ،پایش و ارزشیابی برنامههای

عفونتهای آمیزشی در ایران نیز توسط کارشناسان

مداخالت بهداشت عمومی را فراهم میکند ( .)6با

سازمان جهانی بهداشت مورد ارزشیابی قرار گرفت؛

وجود شیوع و عوارض باالی عفونتهای آمیزشی در

یکی از چالشهای عمد آن اشکال در تفسیر روند

جوامع و همچنین اهمیت وجود یک نظام مراقبت

موارد عفونتهای آمیزشی گزارش شد به علت کم

عفونت های آمیزشی قوی به عنوان یک جزء اصلی در

شماری موارد عفونتهای آمیزشی بهخصوو در

برنامههای پیخگیری اچآیوی/ایدز ،نظام مراقبت

مردان بود ( .)1اگرچه ایران با داشتن برنامههای

عفونتهای آمیزشی در جهان به جزء چند کخور

عملیاتی ،استراتژی ملی برای عفونتهای آمیزشی را

اروپای

غربی

آمریکای

و

شمالی،

ضعی

اجرا میکند ،اما به دلیل نبود مطالعات کافی و معتبر

عملکردهاست و ایران نیز از این امر مستثنی نیست

در خصوو مخکالت موجود در نظام مراقبت و

(.)2 ،6

ریخههای آن ،امکان تصمیمگیری مبتنی بر شواهد در

در مطالعه اتيادیه اروپا در خصوو بررسی ميتاوا و

این خصوو وجود ندارد ( .)1بنابراین بررسی نظام

عملکرد نظام مراقبت بیماریهای آمیزشی ،مهامتارین

مراقبت عفونتهای آمیزشی ایران به منظور پاسخ به

شاامل پوشاش متفااوت گازارشدهای،

و قوت و عوامل

نقاط ضاع

تفاااوت در تعری ا

سؤاالتی در خصوو نقاط ضع

مااورد ،ن ااهمگونی حساساایت و

مؤثر بر نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی و گزارش

موارد و همچنین تفاوت-

دهی موارد ،تهدیدها و فرصتهای پیش روی این

های قابال مالحظاه در مراکاز مراقبات بیمااریهاای

نظام و همچنین یافتن را کارهای مناسب جهت

آمیزشی مثل تنوع در جمعیت دریافت کنناد خادمت

اجرای هرچه بهتر آن ضروری به نظر میرسد .از

و عملکرد متفاوت شرکای جنسی مبتالیان ،شیو هاای

آنجایی که این بررسی را میتوان با شیو های

غرباااالگری و تساااتهاااای تخصیصااای

گوناگون جمعآوری اطالعات انجام داد ،تصمیم

شد کاه امکاان

گرفته شد که در این مطالعه از روش مصلوط

وی ژگی روشهای تخصی

مصتلااا

آزمایخگاهی بودند .همچنین مخص

مقایسه میزانهای بروز بیماری در ساطح باین المللای

( )Mixed Methodاستفاد شود.

وجود ندارد ( .)1مخکالت اصلی نظام گازارشدهای

روش مصلوط در سالهای اخیر در تيقیقات بهداشتی

عفونتهای آمیزشی در منطقه مدیترانه شرقی و شمال

از جمله پزشک خانواد  ،خدمات بیماران روانی،

اساتاندارد بارای

تغذیه و ناتوانی مورد استقبال قرار گرفته است (.)11

موارد عفونتهای آمیزشی ،ادغاام داد هاای باروز باا

با استفاد از این روش که شامل دو بصش کمی و

داد های شیوع غربالگری ،مخکل در اتصاال داد هاای

کیفی است ،میتوان نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی

آفریقا نیز شامل عدم وجود تعااری
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 )1331چهار استراتژی در خصوو بیماریهای

کلینیکی و آزمایخگاهی و تأثیر فاکتورهای اجارایی بر

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

را از زوایای مصتل

بررسی نمود .در واقاع با ترکیب

خود مورد مصاحبه عمیق قرار گرفتند .مصاحبهها تا

نمودن نتاید مصتل

و متفاوتی که از جهات مصتل

زمان به اشباع رسیدن داد ها ادامه یافت .برای

های مطالعه افزایش مییابد .همچنین دامنه بررسی

الگوی مراجعه مبتالیان به عفونتهای آمیزشی و

گسترد تر شد و با دید بازتری میتوان این نظام

عوامل مؤثر بر آن ،نقاط ضع

و قوت نظام مراقبت

مراقبت را ارزشیابی نمود (.)11

عفونتهای آمیزشی استفاد شد.

در مطالعه حاضر به منظور ارزشیابی دو سویه

داد ها به روش تيلیل ميتوای قراردادی گرو بندی و

وضعیت نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی کخور از

خالصه شدند .مصاحبههای ضبط شد کلمه به کلمه

دو منظر مقابل هم ،تجربیات دو گرو متفاوت و

در نرم افزار  Wordتایپ و چندین بار مرور شدند

متقابل یعنی کارشناسان ایدز و عفونتهای آمیزشی از

شود .مفاهیم

تا دید کلی نسبت به اطالعات مخص

و به آنها کد داد

سطوح مرکزی تا ميیطی و درمانگران مرتبط با این

اصلی در هر پاراگراف مخص

عفونتها در بصش دولتی و خصوصی با استفاد از

شد و سپس کدها دستهبندی شدند .به این ترتیب که

دو روش کمی و کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

کدهای با مفهوم مخترک در یک زیر طبقه قرار گرفته
و نامگذاری شدند .با هر مصاحبه جدید طبقهبندی

مواد و روشها

های قبلی بازنگری و در صورت نیاز تغییر داد

این مطالعه با روش مصلوط ثابت ( Fixed Mixed

شدند .دقت و صيت اطالعات از طریق بازنگری

 )Methodدر چهار شهر تهران ،شیراز ،کرمان و بابل

اطالعات توسط مخارکت کنندگان بررسی شد.

انجام شد .به منظور ارزیابی دو منظر متقابل ،تجربیات

همچنین نتاید مطالعه توسط چند نفر از کارشناسان

کارشناسان ایدز و عفونتهای آمیزشی با دو روش

که در مطالعه مخارکت نداشتند ،بررسی شد.

کمی (تيلیل وضعیت با استفاد از چک لیست) و

در مرحله دوم با روش کمی و استفاد از چک لیست،

کیفی (انجام مصاحبههای عمیق) و نظرات و تجارب

وضعیت نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی مورد

درمانگران مرتبط با این عفونتها به روش کیفی

تيلیل قرار گرفت .به منظور هماهنگی بین اطالعات

(پرسخنامه باز خودایفا) مورد بررسی قرار گرفت.

جمعآوری شد در مرحله اول و دوم ،از همان

در بصش اول ،جامعه مورد پژوهش کارشناسان فعال

شرکتکنندگان مرحله اول دعوت به عمل آمد و

در زمینه ایدز و عفونتهای آمیزشی در مراکز

شرکت کنند جدیدی وارد مطالعه نخد .یک ما پس

دانخگاهی و وزارت

از انجام مصاحبه عمیق ،چک لیست تيلیل وضعیت

بهداشت بودند و نظرات و تجارب ایخان در دو

عفونتهای آمیزشی تهیه و از طریق پست الکترونیک

مرحله ،به دو روش مورد بررسی قرار گرفت.

برای شرکت کنندگان ارسال و از آنها خواسته شد

در مارحله اول که با روش کایفی و رویاکرد تيلیل

که چک لیست را تکمیل و ظرف پند روز به فرستند

ميتوا انجام شد ،شرکتکنندگان از جامعه مورد

باز گردانند .این چک لیست ترکیبی از چهار چک

پاژوهش به صورت هادفمند انتصاب و در مايل کار

لایست (11گزیانهایی) مبتنای بر چاهار عاامل اصالی

تيقیقاتی ،سطوح مصتل
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به دست مایآید ،قادرت علمی ،کیفیت و دقت یافته

مصاحبه از سؤاالت نیمه ساختار یافته در خصوو

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

ها و تهدیدها به عنوان عوامل بیرونی بود؛ سطح

میزان تمایل درمانگران به شرکت در مطالعه

بیرونی و درونی عوامل نسبت به جایگا وزارت

مخص

نبود ،حجم نمونه مناسب بدون استفاد از

بهداشت تعیین شد .برای هر کدام از گزینهها در هر

روش آماری و طبق نظر متصصصین  311درمانگر

چک لیست دو شاخ

اهمیت و وضعیت فعلی در

تعیین شد.

نظر گرفته شد .کارشناسان به هر کدام از این دو

نمونهگیری در دو بصش خصوصی و دولتی به طور

برای تکتک گزینهها در دو چک لیست

جداگانه انجام شد .در بصش دولتی برای جلوگیری از

قوتها و فرصتها امتیازی بین  1تا  1و در دو چک

انتصاب سلیقهایی درمانگران ،ابتدا لیستی از کلیه

لیست ضع ها و تهدیدها امتیازی بین  -1تا -1

مراکز و مؤسسات بهداشتی درمانی تيت پوشش پند

لياظ کردند.

دانخگا شهید بهختی ،تهران ،بابل ،شیراز و کرمان

اطالعات به دست آمد از چک لیستها وارد نرم

تهیه و بر حسب نوع (بیمارستان ،مرکز بهداشتی و

افزار  Excelشد .امتیازات مربوط به اهمیت و شرایط

درمانی ،مرکز گذری ( ،)Drop In Centerمرکز

کنونی هر کدام از گزینهها در هر چک لیست به طور

کاهش آسیب ویژ زنان ،مرکز مخاور بیماریهای

جداگانه مياسبه و در نهایت امتیاز کلی هر کدام از

رفتاری و کلینیک مثلثی و سایر) دستهبندی شدند و

چهار عامل اصلی قوت ،ضع  ،تهدید و فرصت

سپس متناسب با تعداد  11درصد مراکز و مؤسسات

برآورد شد که براساس آنها نمودار ماتریکسی تيلیل

در هر دسته به صورت هدفمند و بر اساس معیارهایی

وضعیت با استفاد از نرم افزار  Excelرسم شد.

مثل بار مراجعه مبتالیان به عفونتهای آمیزشی و

همچنین گزینهها در هر چک لیست بر اساس امتیاز از

توزیع جغرافیایی انتصاب شدند .سپس با مراجعه

زیاد به کم مرتب شد و فلوچارت تيلیل وضعیت

حضوری به مراکز منتصب از درمانگران جهت

فعلی نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی به روش

شرکت در مطالعه دعوت به عمل آمد .در بصش

 SWOTبا استفاد از نرم افزارهای Edraw Max7

خصوصی (مطب) با ارسال دو دور پیامک به درمان-

و  Wordرسم شد.

گران ،از ایخان جهت شرکت در مطالعه دعوت به

در بصش دوم درمانگران فعال در بصش دولتی و

عمل آمد و درمانگرانی که به پیامک پاسخ دادند وارد

شاخ

خصوصی که تصص

آنها به نوعی مرتبط با

مطالعه شدند.

عفونتهای آمیزشی بود و مطابق با دستورالعمل

جهت جمعآوری اطالعات و برای ایجاد اعتماد

به گزارشدهی عفونتهای آمیزشی

درمانگران در خصوو ميرمانه ماندن اطالعات ،به

هستند (شامل پزشکان عمومی ،ماماها ،متصصصین

جای مصاحبه عمیق از پرسخنامه خودایفای بدون نام

زنان و زایمان ،کلیه و مجاری ادراری ،بیماریهای

حاوی پند سؤال باز در خصوو نقاط ضع

و قوت

عفونی ،پوست) به عنوان جامعه مورد پژوهش در نظر

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی ،دالیل عدم

گرفته و تجارب ایخان بررسی شد.

همکاری درمانگران در گزارشدهی عفونتهای

با توجه به این که هدف نمونهگیری دسترسی به

آمیزشی و پیخنهادات جهت اجرای هرچه بهتر نظام

کخوری مؤظ
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قوتها و ضع ها به عنوان عوامل درونی و فرصت

حداکثر تانوع در درماانگران مرتبط بود و هامچنین

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

خودایفا ،اعتبار ميتوای آن طی شش جلسه با حضور

کارشناسان و درمانگران اکتفا شد و نتاید کمی

متصصصین و ميققین مرتبط با عفونتهای آمیزشی

مربوط به کارشناسان به صورت جداگانه و بدون

و اپیدمیولوژیستها مورد ارزیابی قرار گرفت.

ترکیب شدن ارایه شدند.

همچنین در طی مطالعه پایلوت کیفیت ،کمیت و

قبل از اجرای طرح مجوز اجرای آن از مرکز مدیریت

مناسب بودن سؤاالت مورد بررسی قرار گرفته و

بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ،درمان و آموزش

پرسخنامه استاندارد شد.

پزشکی تهیه شد و سپس کلیه مراحل اداری و قانونی

با هدف ترکیب نتاید این بصش با نتاید مصاحبه

در خصوو اجرای طرح در شهرهای منتصب طی

عمیق با کارشناسان ،به جای تيلیل آماری پاسخهای

شد و هماهنگیهای الزم به عمل آمد .همچنین

به دست آمد از پرسخنامهها ،اطالعات به روش

مصاحبهها در فضای مناسب و قابل اطمینان انجام شد

تيلیل ميتوا گرو بندی و خالصه شدند .کلیه پاسخها

و در صورت رضایت افراد صدای ایخان ضبط شد .به

به هر سؤال نسصه برداری و موارد تکراری حذف

شرکت کنندگان این اطمینان داد شد که کلیه

شدند ،متن نهایی چند بار مرور شد و منطبق بر نتاید

اطالعات به دست آمد از ایخان به صورت ميرمانه

مصاحبه عمیق کارشناسان کدها ،طبقات و زیر طبقات

باقی خواهد ماند و در نهایت صيبتهای کلیه افراد

مخص

به صورت جمعبندی شد و بدون ذکر نام افراد ارائه

شدند.

نوع روش  Mixed Methodمورد استفاد برای
ترکیب

نمودن

اطالعات،

نوع

چند

خواهد شد.

فازی

نتایج

( )Multiphase Designsبود؛ در این مدل چندین
مطالعه مصتل

مخارکت کنندگان شامل  14کارشناس ایدز و

کمی و کیفی در راستای یک هدف

عفونتهای آمیزشی در سطوح مصتل

مخترک ،در یک زمان و به طور موازی

و 141

درمانگر در بصش دولتی و  241درمانگر در بصش

( )concurrentاطالعات را با روشهای متفاوت

خصوصی با تصص

جمعآوری کرد و در نهایت به هم متصل میشوند

های مصتل

بودند (جدول.)1

( .)11به منظور درک بهتر نتاید در این مطالعه فقط
جدول  :1تعداد و ویژگیهای شرکت کنندگان
گروه مورد مصاحبه

تعداد
کارشناسان عفونتهای آمیزشی

کارشناسان مراکز تحقیقاتی

3

کارشناسان در سطوح مختلف دانشگاهی

8

کارشناسان وزارت بهداشت

3
درمانگران مرتبط با عفونتهای آمیزشی

964

متخصص زنان و زایمان

66

متخصص بیماریهای کلیه و مجاری ادرای

34

متخصص بیماریهای عفونی

39

متخصص بیماریهای پوست

38

پزشک عمومی

938

ماما

69

جمع

429
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گازارشدهی ،استافاد شاد .پس از تهیاه پارسخنامه

به ترکیب نتاید کیفی به دست آمد از دو بصش

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی و

در سیستم بهداشتی و عدم همکاری بین بصش دولتی

پیخنهادات جهت بهبود آن به همرا زیر طبقاتی به

و خصوصی است .بهگونهایی که پیگیری ،آموزش

تفکیک دو گرو کارشناسان و درمانگران مرتبط با

مداوم و اطالعرسانی مناسب به پزشکان بصش

این عفونتها در جدول  2خالصه شد و برخی از

خصوصی وجود ندارد .درمانگری گفت:

موارد در زیر شرح داد شد است.

«تهیه اکثر گزارشها از مراکز عمومی و دولتی است،

الف :نقاط قوت

در حالی که بعضی از مبتالیان که رفتار پرخطر دارند

به نظر کارشناسان وجود نظام مراقبت در اطالع یافتن

به مراکز دولتی مراجعه نمیکنند».

از وضعیت موجود و برنامهریزی مناسب برای

عدم دسترسی به امکانات آزمایخگاهی و داروهای

مداخالت کمک کنند است .شناسایی مبتالیان و

تصصصی ،عدم وجود مرکز مخص

برای ارجاع،

آموزش در خصوو درمان شرکای جنسی ،آموزش

نامناسب بودن دستورالعمل گزارشدهی ،عدم توجه

به مردم و اطالعرسانی به درمانگران ،کسب اطالعات

به تخصی

افتراقی ،از دیگر مخکالت مطرح شد

مفید از نظام گزارشدهی برای برنامهریزی ،مهمترین

توسط درمانگران بود .درمانگران مهمترین علل عدم

نقاط قوت از دید درمانگران بود.

همکاری در گزارشدهی عفونتهای آمیزشی را عدم

ب :نقاط ضعف

دریافت بازخورد از سیستم ،عدم اعتماد به سیستم

به نظر کارشناسان انگ اجتماعی ،عدم اطالع از

بهداشتی و اعتقاد به مفید بودن اطالعات ،حجم

اهمیت بیماری ،موارد بدون عالمت عفونت ،عدم

سنگین کار طبابت و کمبود وقت اعالم کردند.

رضایت از خدمات ،هزینه باالی آزمایشها و امکان

ج :پیشنهادات در خصوص بهبود نظام مراقبت

دریافت بدون نسصه دارو از مهمترین علل عدم

به منظور افزایش همکاری درمانگران به ویژ در

مراجعه مبتالیان برای درمان میباشد .یکی از نقاط

بصش خصوصی ،کارشناسان پیخنهاداتی مثل آموزش

در نظام گزارشدهی میزان مراجعه باالی

و حساسسازی از طریق اجرای نظام بازآموزی

مبتالیان به بصش خصوصی و میزان مخارکت پایین

رایگان و ارایه بستههای آموزشی ،ایجاد انگیز  ،لياظ

بصش خصوصی در گزارشدهی به دلیل عدم توجیه

نمودن مخوقهای مادی و غیرمادی ،ارایه بازخورد،

است .از طرفی پرسنل بصش دولتی نیز توجیه نخد -

ایجاد اهرمهای قانونی با کمک و حمایت معاونت

اند .کارشناسی گفت:

درمان ،سازمان نظام پزشکی و ادارات بیمه ،آموزش

«بیماریهای آمیزشی اولویت واحدهای گزارش

به دانخجویان پزشکی ،ایجاد فوکال پوینت در هر

دهند نیست بلکه یک موضوع جانبی است».

استان را دادند:

مخکالت نرم افزار ثبت و گزارشدهی از جمله عدم

«با دادن بازخورد ،درمانگر متوجه میشود که به کار

وجود راهنمای مناسب ،عدم قابلیت اصالح خطا،

وی اهمیت داد شد .»...

قوت و ضع

ضع

از

برای انتصاب پایگا های دید وری کارشناسان

مطرح شد است .بهنظر درمانگران

معیارهاایی از جمله بار ماراجعه ،تامایل به همکاری،

عدم امکان مقایسه اطالعات در سالهای مصتل
دیگر نقاط ضع
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یافتههای کیفی مطالعه در سه طبقه اصلی شامل نقاط

مهمترین مخکل ،سوء مدیریت و ميدودیت بودجه

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

توزیع جغرافیایی بیماری ،دسترسی به آزمایخگا و

جمله برخورد مناسب درمانگر ،مناسب و تمیز بودن

داروخانه تصصصی ،پذیرش بیمه یا ارایه خدمات

ميل پذیرش بیمار ،آموزش و اطالعرسانی به مردم،

رایگان را بیان کردند .درمانگران نیز به مواردی از

از بین بردن انگ اجتماعی ،اعتمادسازی در مردم در

 ،امکان دسترسی اقخار

خصوو ميرمانه ماندن اطالعات ،ایجاد ميیط

جامعه ،نزدیکی با مرکز مخاور بیماریهای

خصوصی برای معاینه بیماران ،ارایه خدمات رایگان

رفتاری و همچنین حفظ حقوق و ميرمانه ماندن

یا کم هزینه و استاندارد متناسب با آخرین اطالعات

اطالعات بیماران در پایگا اشار کردند.

موجود کخور را پیخنهاد کردند.

جمله مرتبط بودن تصص
مصتل

جدول  :2وضعیت نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران از دید کارشناسان و درمانگران مرتبط با این بیماریها
طبقات

زیر طبقات

اصلی

الف :نقاط قوت نظام مراقبت

شرکت
کننده*
9

کمک به شناسایی مبتالیان

"اگر شرکای جنسی مبتالیان توسط واحد مبارزه با بیماریها پیگیری شوند".........

9

آموزش و اطالعرسانی

"البته فکر نمیکنم آموزش و اطالعرسانی در کشور به درستی اجرا شود".......

9

توجه به هر دو درمان سندرومیک و

" بسیاری از مبتالیان بهخصوص آقایان فقط یکبار آن هم به خاطر ترس مراجعه می-

اتیولوژیک

کنند .......و درمان سندرومیک بهترین راهکار است"

کمک به برنامه ریزی

9

وجود نظام گزارشدهی

" اطالعات گزارشهی به برنامهریزی جهت پیشگیری و درمان کمک میکند"

مناسب و هدفمند

9

شناخت اپیدمی و روند عفونتهای آمیزشی

"با مستتند سازی تغییرات شیوع ،بروز و مقاومت ضد میکروبی میتوان شیوه ارایه خدمات

جهت تعیین اولویتها و برنامه ریزی

را تغییر داد"

9

پایش و ارزشیابی مداخالت فعلی

"با بررسی روند تغییرات میتوان کیفیت ارایه خدمات را بررسی کرد"

9

عدم مراجعه مبتالیان برای درمان

" بسیاری از افراد از داروخانه دارو گرفته و خود درمانی میکنند و حتی در صورت بهبود

ارائه خدمات به جامعه

عفونتهای آمیزشی

کدها

منتخبی از نقل قول ها

مشکالت مربوط به

نسبی دیگر به پزشک مراجعه نمیکنند"

مبتالیان
مشکالت مربوط به

9

همکاری ضعیف درمانگران در گزارشدهی

" در کنار کم گزارش دهی تأخیر در ارسال آمار نیز وجود دارد"

درمانگران

9

مشارکت کم بخش خصوصی در گزارش-

"پزشک اعتقادی ندارد که این اطالعات مفید و کمک کننده باشند"

ب :مشکالت و نقاط ضعف موجود در نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی

دهی
9

مشکالت موجود در نرم افزار گزارشدهی

" نرم افزار بسیار پیش پا افتاده است و".......

جاری
9

سوء مدیریت و محدودیت بودجه

9

عدم وجود هماهنگی بین بخشی و درون
بخشی

9
مشکالت مربوط به

9

عدم آموزش مداوم و اطالع رسانی مناسب

"ارتباطات درون شبکه درمانی کشور (درمانگران) با یکدیگر و همچنین با مسئولین
وزارت بهداشت بسیار ضعیف و شکننده است"
"فقط در مورد گزارش اچایوی بهدلیل حساسیت اجتماعی ،آشنایی دارم اما در سایر

به مردم و درمانگران

موارد اطالعاتی در این خصوص به من نرسیدهاست"

ضعف در گزارشدهی

"سیستم بهداشتی برای دریافت گزارش از پزشکان و ماماهای بخش خصوصی ،هیچ ارتباط
ایمیلی ،تلفنی ،پستی و یا حضوری برقرار نمیکند و"......

سیستم بهداشتی و درمانی
کشور

"مسئولین و برنامهریزان اهمیت بیماری آمیزشی را درک نکردهاند"

9

عدم دسترسی بیماران به داروهای تخصصی و
امکانات آزمایشگاهی معتبر و کم هزینه

9

به نظر میرسد که برخی آزمایشگاهها از آزمایشهای معتبر برای تشخیص عفونتهای
آمیزشی استفاده نمیکنند.

عدم وجود مرکز مشخص برای ارجاع ،درمان

"به دلیل نبود پرونده برای مبتالیان امکان پیگیری آنها وجود ندارد"

عدم مناسب و مفید بودن دستورالعمل وزارت

"دستورالعمل و فرم گزارشدهی مختصر ،مبهم و قدیمی بوده و برخی عفونتهای آمیزشی

و پیگیری بیماران
9

بهداشت در مورد گزارش عفونتهای
آمیزشی

مثل هرپس ،تریکوموناس ،کاندیدیازیس را پوشش نمیدهد"
"امکان تشخیص اتیولوژیک بسیاری از عفونتها توسط درمانگر وجود ندارد در حالیکه
در دستورالعمل انتظار گزارش اتیولوژیک است"

9

عدم ایجاد تعهد در درمانگران برای گزارش
دهی عفونت های آمیزشی
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حضور مداوم درمانگر ،توزیع جغرافیایی مراکز و

کارشناسان برای افزایش مراجعات مردم مواردی از

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

جدول  :2وضعیت نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران از دید کارشناسان و درمان گران مرتبط با این بیماریها (ادامه جدول )2
9

ارایه راهکار جهت مراجعه مردم برای درمان

"....توجه به مناطق پرجمعیت با رفتارهای پرخطر مثل حاشیه ها ضروری است"

بهبود ارائه خدمات به

9

ارایه خدمات رایگان یا کم هزینه به مبتالیان

"بهتر است در مناطق فقیر نشین شهر خدمات رایگان ارایه داد"

جامعه

9

آموزش و اطالع رسانی به مردم

"آموزش همگانی مطابق با شرایط فرهنگی جامعه و ازطریق وسایل ارتباط جمعی ضروری

9

برنامهریزی جهت کشف و پیگیری مبتالیان

"  ...........به اطالع رسانی به شریک جنسی با رعایت حریم خصوصی توجه شود"

افزایش مشارکت

9

جلب همکاری هرچه بیشتر پزشکان

" .....باید احساس کنند که در سطح ملی و بین المللی فعال هستند"

درمانگران

9

آموزش و اطالع رسانی به درمانگران

" اطالع رسانی مداوم از طریق ارسال مقاالت ،کتاب و پمفلت ،برگزاری سمینار وکنگره

9

رفع ایرادات نظام گزارشدهی فعلی

"اختصاص کارشناس کارآمد در دانشگاهها ......و الزام قانونی گزارشدهی"......

9

ایجاد نظام مراقبت دیدهوری

" در مناطق مرفه شهر افراد بیشتر به بخش خصوصی و در مناطق فقیر بیشتر به بخش دولتی

9

ایجاد نظام مراقبت دیدهوری

9

ایجاد نظام مراقبت مبتنی بر آزمایشگاه

"موارد عفونتهای آمیزشی بهطورمستقیم و ازطریق آزمایشگاهها بررسی وگزارش شوند"

9

تاسیس انجمن بیماریهای آمیزشی

" .......فعالیتها متمرکز و هماهنگ میشوند" " .از اطالعات جمعآوری شده استفاد

9

ایجاد تغیییرات در دیدگاه سیستم دولتی

9

رفع ایرادات نرم افزار

برای پزشکان و دانشجویان پزشکی ضروری است"

مراجعه میکنند".
"مکانهایی مثل مطب متخصصین زنان و زایمان ،اورولوژیستها که بار مراجعه زیاد دارند
به عنوان پایگاه دیدهوری انتخاب شوند"

تغییرات در نظام مراقبت
عفونتهای آمیزشی

بهتری خواهد شد"
" نوع نگاه سیستم به مشکالت جنسی مناسب و علمی نیست؛ اول باید سیستم خود را
بازسازی کند".
"بهتر است نرم افزار  on lineباشد تا بتوان شهرستانها را پیگیری کرد و اهرم نظارتی راه
انداخت ......وزارت بهداشت (کشور) دسترسی به استانها و شهرستانها را دارد و خود
میتواند کیفیت گزارشها را ارزیابی کند"

* گروه شرکت کننده شامل  )9درمانگران مرتبط با عفونت های آمیزشی  )9کارشناسان ایدز و عفونتهای آمیزشی

براساس نتاید کمی به دست آمد از مجموع امتیازاتی

پررنگتر از نقاط قوت و فرصتها است بهطوری که

اهمیت و وضعیت

مجموع امتیاز کلی برآورد شد برای نظام مراقبت

که کارشناسان برای دو شاخ

فعلی هر کدام از گزینههای تهدید و فرصت و ضع

عفونتهای آمیزشی  -16/11بود و تا رسیدن به

و قوت نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی لياظ

شرایط نسبتاً مطلوب که تيت تأثیر قوتها و

کردناد ،ناقااط ضعا

و تهدیادها در کخااور بسیار

فرصتها باشد ،فاصله زیادی است (نمودار.)1

نمودار  :1ماتریکس تحلیل وضعیت فعلی عفونتهای آمیزشی در ایران
نقاط قوت و فرصتها با عدد مثبت در طرف راست و باالی نمودار و نقاط ضعف و تهدیدها با عدد منفی در طرف چپ و پایین نمودار قرار گرفتند.
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ج :پیشنهادات در خصوص بهبود نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی

است"

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

نقاط ضع

و قوت ،تهدیدها و فرصتهای مرتبط با

مریم نصیریان و همکاران

شدند .همچنین مهمترین تهدید و فرصت از

مخص

شد از سوی کارشناسان رتبهبندی شدند (شکل .)2

شرم و حیا در خصوو عفونتهای آمیزشی در

در نهایت وجود برنامه زمانبندی شد در گزارش

کخور با امتیاز منفی  )321-343( 341و وجود نیروی

دهی با امیتاز مثبت  )212-341( 331بهعنوان مهم

متصص

دور دید مرتبط (پزشکان عمومی و

ترین نقطه قوت ،عدم استفاد مؤثر از ظرفیت رسانهها

متصص

و ماماها) در کخور با امتیاز مثبت 341

در ارائه پیامهای صيیح به افراد جامعه با امتیاز منفی

( )341-311بود.

 )113-321( 311بهعنوان مهمترین نقطه ضع

شکل  :2چارت رتبهبندی نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتهای مرتبط با عفونتهای آمیزشی در ایران

بحث

مناسبی نداشته و بیختر تيت تأثیر تهدیدها و نقاط

نتاید کمّی نخان داد که وضعیت نظام مراقبت

ضع

عفونتهای آمیزشی در ایران در حال حاضر جایگا

تغییرات اساسی در هر چهار عامل قوت ،ضع ،

968

قرار دارد و برای رسیدن به شرایط مطلوب،
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عفونتهای آمیزشی بر اساس جمع امتیازات کسب

دید کارشناسان به ترتیب باال بودن انگ اجتماعی و

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

چند کخور ،نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در

بنابراین ميدود کردن ارایه خدمات در مراکز خاو

جهان موفق نبود است ( .)2نتاید کیفی بررسی

چندان کاربردی به نظر نمیرسد.

تجارب متقابل یعنی تجارب کارشناسان و درمانگران

مخکالت مطرح شد در نتاید را میتوان بر اساس

مرتبط با این عفونتها ،مهمترین نقطه ضع ،

چهار جزء اصلی پیخنهادی برای نظام مراقبت

مخارکت پایین بصش خصوصی با مرکز مدیریت

عفونتهای آمیزشی در ایران یعنی نظامهای ثبت و

بیماریها از یک طرف و سوء مدیریت و ميدودیت

گزارشدهی سندرومی و اتیولوژی جاری ،بررسی

بودجه سیستم بهداشتی برای این بیماریها از منظر

ماقاوت دارویای ،ارزیاابی اتیاولوژی سنادرومهااا و

مقابل بود .نقطه ضع

مخترک در دو گرو  ،ضع

مطالعههای اپیدمیولوژیک ( )4مورد بيث قرار داد.

در نظام گزارشدهی جاری بود .مهمترین پیخنهادات

الف :نظام ثبت و گزارشدهی سندرومی و اتیولوژی

جهت بهبود نظام مراقبت و گزارشدهی ،تغییر در

یکی از مخکالت زیربنایی عدم مراجعه مبتالیان برای

دیدگا و سرمایهگذاری بیختر وزارت بهداشت از یک

درمان به دالیلی از جمله هزینه درمان ،انگ اجتماعی،

منظر و افزایش مراجعه مردم برای درمان از منظر

عدم اعتماد به درمانگر ،عدم رضایت از خدمات،

مقابل بود.

فروش بدون نسصه توسط داروخانهها است .ممکن
برای

است بیمار پس از ارجاع به آزمایخگا و دریافت

مراجعه مبتالیان در کخور را ضروری میدانند ،اما به

جواب آزمایش به درمانگر مراجعه نکند و یا به

نظر کارشناسان سطوح مرکزی ایجاد چنین مراکز

درمانگر دیگری مراجعه کند؛ از طرفی به دلیل

درمانی با توجه به شرایط فعلی کخور غیر ممکن و

ارتباطات ضعی

سیستم درمانی کخور (عدم وجود

تا حدودی بیفاید است ،زیرا با توجه به انگ

شبکه تعری

اجتماعی و شرایط فرهنگی احتمال مراجعه مبتالیان

امکان پیگیری ،کخ

به این مراکز بسیار کم خواهد بود؛ مصداق این

در مطالعه کیفی در اوگاندا ،موانع مراجعه مبتالیان

موضوع مراجعه کم افراد به مراکز مخاور بیماریهای

به اچآیوی به کلینیکهای رایگان ،ترس از افخای

رفتاری است که در چند سال اخیر را اندازی شد اند.

ابتالی فرد ،عدم حمایت زنان از سوی همسران،

براساس آمار منتخر نخد  ،این مراکز مطلوبیت

صرف زمان طوالنی و هزینه باالی رفت و برگخت،

چندانی نداشته و متوسط انجام تست اچآیوی به

همپوشانی ساعت کاری افراد با ساعت مراجعه ،ترس

ازای هر مرکز در سال  1312فقط  11مورد بود .از

از عوارض جانبی درمان و عدم احترام به بیمار بود

طرفی از آنجایی که بسیاری از عالئم مربوط به

( .)12در مطالعهای که با هدف بررسی موانع انجام

عفونتهای آمیزشی غیر اختصاصی است ،معموالً

آزمایش اچآیوی در روستاییان آفریقایی-آمریکایی

مبتالیان برای درمان عالئم به نزدیکترین مرکز

مصرف کنند کوکائین انجام شد ،بزرگترین مانع در

درمانی مراجعه میکنند .به طوری که ممکن است

مراجعه بیماران عدم هماهنگی موضوع تيت بررسی

اگرچه درمانگران ایجاد کلینیک مخص

شد و منسجم در میان درمانگران)
و ثبت بیماران وجود ندارد.

در ماراکز مصتل

با هنجارهای جامعه بود ( .)13عادم استافاد ماؤثر از
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فرصت و تهدید نیاز است .براساس مستندات به جزء

مبتالیان به عفونت آمیزشی را معاینه و درمان کند و

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

جامعه در خصوو اهمیت درمان این بیماریها یکی

مطالعهای که توسط نصیریان و همکاران انجام شد،

از مخکالت قابل توجه در کخور میباشد .در مطالعه-

نخان داد که درصد کمی از درمانگران فرمهای

شد که تلویزیاون مؤثرترین

گزارشدهی را دریافت کرد اند و از طرفی حدود 4

ابازار اطالعرسانی بیماریهای آمیزشی بود ( .)1البته

درصد از آنها گزارشدهی منظم و مداوم در یک

موانع فرهنگی در خصوو آموزش بیماریهای

دور  4ساله داشتهاند (.)11

آمیزشی و جنسی ،به جزء در چند کخور ،در تمام دنیا

عدم همکاری بصش خصوصی با دفتر نظام مراقبت

وجود دارد.

عفونتهای آمیزشی میتواند خأل عمد ای برای

ای در آمریکا مخص

ضع

در پیگیری بیماران و شرکای جنسی موجب

گزارشدهی ایجاد کند .عدم وجود انگیز و اعتماد به

ناق

ماندن خدمات ارایه شد و اطالعات میشود.

سیستم بهداشتی و کمبود وقت درمانگر از علل

در گزارش شبکه مراقبت بیماریهای آمیزشی

مطرح شد بود که به نظر کارشناسان با توجه به

 (SSuN) STD Surveillance Networkویرجینیا،

تجمعی بودن فرم گزارشدهی ،تکمیل آن به هیچ

از آدرس و شمار تلفن افراد ،نژاد،

وجه وقتگیر نیست .در مطالعه کالهی و همکاران در

قومیت از مخکالت پیگیری بیماران بود ( .)14در

تهران ،واضح نبودن ضرورت گزارشدهی برای بصش

گزارش این شبکه از منطقه ریچموند ،میزان موفقیت

خصوصی و احساس عدم استفاد از گزارشها

در مصاحبه با مبتالیان و کسب اطالعات از ایخان بر

(12/1درصد) از موانع گزارشدهی بیماریهای واگیر

حسب نوع درمانگر و ميل ارایه خدمت متفاوت

بود .عدم تمایل بیماران به ثبت اطالعات و پیگیری

بود؛ کمبود اطالعات تماس در بصش (دولتی)

بیمار از دیگر عوامل انگیزشی در مطالعه حاضر بود

اورژانس و مراکز مراقبت  31درصد و در بصش

که با یافتههای مطالعه کالهی و همکاران مثل عدم

خصوصی  61درصد بود ( )14که با نتاید مطالعه

رضایت بیماران به گزارش بیماری آنها (26/1

حاضر همصوانی دارد.

درصد) ،مغایرت با حفظ حریم شصصی بیمار

با توجه به نتاید ،بصش عمد ای از بیماران در بصش

(13/1درصد) ،نگرانی از دست دادن بیمار (1/4

خصوصی تيت درمان قرار میگیرند .نتاید بررسی

درصد) ،اجتناب از عواقب سوء گزارشدهی(1/1

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت از نظام مراقبت

درصد) همصوانی دارد (.)16

عفونتهای آمیزشی در ایران در سال  1331نخان داد

نتاید نخان داد که فرآیند گزارشدهی از بدو ورود

که بیختر مردان به بصش خصوصی مراجعه میکنند

بیمار عالمتدار به مطب یا درمانگا تا مرحله

( .)1بررسی نظام ثبت و گزارشدهی ایران در سال

تخصی

سندرومیک و یا اتیولوژیک برای برخی

 1331نخان داد که سندرومهای آمیزشی گزارش شد

عفونتها (گنور  ،سیفلیس ،کالمیدیا) و در نهایت

در سالهای  1311-1331در هر دو جنس بهویژ در

ثبت اطالعات و گزارشدهی مخکالتی از جمله

زنان روند رو به افزایش داشت .اما گزارش در مردان

ایرادات در دستورالعمل گزارشدهی ،نامناسب بودن

کمتر است زیرا بیختر به بصش خصوصی که همکاری

اطالعات ماورد نایااز ،اشکاال در روناد جامعآوری

اطالعات ناق
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ظرفیت رسانهها در ارائه پیامهای صيیح به افراد

کمی در گزارشدهی دارد ،مراجعه میکنند (.)4، 1

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

برای درمانگران ،عدم پیروی درمانگران از تعاری

دهی ،ارزیابی یکنواختی و ثبات گزارشدهی ضعی

ارایه شد در نظام مراقبت و در نهایت اضافه شماری

عمل کرد اند .در مطالعهای روی نظام ثبت و

برخی موارد نظیر زخم تناسلی ،عدم الزام قانونی

گزارشدهی نخان داد که توزیاع جغرافایاایی

گزارشدهی ،عدم پیگیری سیستم بهداشتی و عدم

عفوناتهای آمیزشی در ایاران متفااوت است که

ارایه بازخورد و مخکالت نرم افزار اشار نمود .با

احتاماالً به دلیال تفااوت در گزارشدهی استانهای
نیست که چه سهمی از

توجه به بیعالمتی برخی عفونتهای آمیزشی ،نظام

مصتل

میباشد؛ مخص

ثبت و گزارشدهی مبتنی بر موارد عالمتدار نمی

تصص

های مرتبط گزارشدهی دارند و یا این که

تواند به تنهایی اطالعات کاملی فراهم نماید .در

سهم هرکدام از عفونتهای آمیزشی به تفکیک

مطالعه کالهی و همکاران نیز به مواردی مثل فقدان

تصص

چقدر است .با توجه به گستردگی و تنوع

پسخوراند (21/1درصد) ،کمبود وقت (21درصد)،

مراکز موظ

مخص

به گزارشدهی در کخور و ميدودیت

نبودن هویت گزارش گیرند (11/1درصد)،

پرسنل در مرکز مدیریت بیماریها امکان نظارت و

عدم هماهنگی ساعات کاری بصش خصوصی با

ارزیابی دقیق وجود ندارد ( .)1در مطالعه حاضر

سیستم بهداشتی (1/3درصد) ،قطع یا اشغال بودن

شرکت کنندگان به کمبودهایی در حوز مدیریت

تلفن (3/6درصد) ،فاصله مطب با مراکز بهداشت

منابع مالی و تجهیزات اشار کردند که این عوامل در

(3/3درصد) ،عدم اطالعرسانی کافی (23/3درصد)

کنار ناهماهنگیهای درون بصخی بهخصوو عدم

اشار شد ( .)16در مطالعهای در آمریکا ،از دیدگا

هماهنگی بین معاونت درمان و بهداشت و ناهماهنگی

مراقبین سالمت ،موانع غربالگری بیماریهای آمیزشی

بین بصخی منجر به افت کیفیت ارایه خدمات و ثبت

در افراد آلود به ایدز شامل کمبود وقت ،سصتی

و گزارشدهی اطالعات میشود .در حوز مدیریت

گرفتن شرح حال جنسی ،موانع زبانی و فرهنگی،

منابع انسانی مواردی مثل عدم حضور پزشک ،پرستار

عدم اعتماد بیماران ،مسایل مربوط به تغییر مکان

و مامای ثابت در برخی مراکز دولتی و عدم وجود

مطبها و عدم حضور منظم درمانگران در مطب بود

پرسنل اختصاصی در سطوح ميیطی و میانی قابل

( )11که نتاید مطالعه حاضر را تأیید میکند.

توجه است .بهنظر میرسد نهادهای پختیبان نیز در
خود از جمله تدوین استانداردها،

سازمان جهانی بهداشت بهمنظور استانداردسازی نظام

انجام وظای

مراقبت عفونتهای آمیزشی برای هرکدام از سطوح

آموزش و نظارت ،را اندازی آزمایخگا پختیبان،

ميیطی ،میانی و مرکزی و نهادهای پختیبان وظای

برقراری ارتباطات و مدیریت منابع ضعی

خاصی تعیین کرد است ( .)3نتاید مطالعه حاضر

کرد اند.

نخان داد که سطوح میانی و مرکزی در انجام برخی

ب :بررسی مقاومت دارویی

وظای

عمل

خود مثل ارائه بازخورد به سطوح پایینتر،

با توجه به نتاید این مطالعه بهنظر میرسد به مبيث

نظارت بر اطالعات آزمایخگاهی ،حمایت سطح میانی

مقاومت دارویی در کخور توجه چندانی نخد است.

در درمان بیماران و آموزش جاامعه ،فرآیاناد پایش و

مطالعات ميدودی در این خصوو در کخاور انجام

مجله بهداشت و توسعه – سال  / 4شماره  / 3پاییز 9314
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اطالعات ،عدم وجود دور های آموزشی و باز آموزی

ارزشیابی نظام مراقبت مثل برآورد حساسیت گزارش

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

کاخور نیستند .کارشناسان سازمان جهانی بهداشت در

مصتل

جامعه و گرو های پرخطر به صورت پراکند

سال  1331نیز فقدان انجام پایش مقاومت دارویی

و ميدود وجود دارد .اما این مطالعات نمیتوانند

نظام

جایگزین یک بررسی اپیدمیولوژی جامع در کخور

نایسریا گنور را به عنوان یکی از نقاط ضع

مراقبت عفونتهای آمیزشی ایران اعالم کردند (.)1

شوند ( .)22تنها بررسی اپیدمیولوژی کخوری

ج :ارزیابی اتیولوژی سندرومها

مطالعهای با هدف برآورد شیوع برخی عالئم مرتبط

نتاید مطالعه حاضر نخان داد که درمانگران و برخی

با عفونتهای آمیزشی و بررسی الگوی مراجعه

کارشناسان سطوح ميیطی و میانی به اهمیت ارزیابی

مبتالیان در سال  1311بود ( .)11ولی این مطالعه

اتیولوژی سندرومهای آمیزشی در کخور واق

نمیتواند برآورد صيیيی از بروز و شیوع عفونت-

نیستند.

های آمیزشی در کخور را ارایه دهد .بهنظر میرسد که

البته تا کنون این جزء از نظام مراقبات عفاونتهای

هنوز درمانگران و برخی کارشناسان سطوح ميیطی

آمیزشی در کخور اجرا نخد است و کارشناسان

و میانی به اهمیت انجام بررسیهای اپیدمیولوژی در

سازمان جهانی بهداشت در سال  1331فقدان ارزیابی

کخور واق

اتیولوژی سندرومها ،فقدان ظرفیت آزمایخگاهی برای

مهمترین ميدودیت مطالعه حاضر تمرکز بیختر بر

عفونت کنوگوکی (اعم از کخت و تست

روی جزء اول نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی یعنی

از تست

نظام ثبت و گزارشدهی و توجه کمتر به بقیه اجزاء

سرولوژی به جای Nucleic Acid Amplification

پیخنهادی بود .امکان دسترسی و برقراری ارتباط با

 )Testsو هرپس سیمپلکس (2فقدان تستهای

تمام کارشناسان سطوح ميیطی تا مرکزی در کخور و

سرولوژیکی اختصاصی تایپ برای  )HSV2و عدم

بررسی تجارب ایخان نبود .انتصاب درمانگران نیز بر

مخارکت آزمایخگا در نظام مراقبت عفونتهای

اساس در دسترس بودن و تمایل به همکاری انجام

نظام مراقبت عفونتهای

شد .در این مطالعه تجارب گیرندگان خدمت یعنی

تخصی

حساسیت دارویی) ،کالمیدیا (استفاد

آمیزشی را از نقاط ضع

نیستند.

آمیزشی در ایران برشمردند (.)1

مبتالیان به عفونتهای آمیزشی مورد بررسی قرار

د :بررسیهای اپیدمیولوژی

نگرفت که اجرای این بصش مهم و تکمیل کنند

بهنظر درمانگران بین تابلوی گزارشهای ارایه شد و

اطالعات در مطالعات آیند توصیه میشود.

عفونتهای آمیزشی شایع در کخور همصوانی وجود

به طور کلی پیخنهاد میشود به سه بعد پیخگیری،

ندارد ،این موضوع بر لزوم انجام بررسیهای

تخصی

و درمان عفونتهای آمیزشی توجه شود که

اپیدمیولوژی بهعنوان یکی از اجزای نظام مراقبت

هرکدام دارای زیر مجموعههایی هستند .به منظور

تأکید دارد .بررسیهای اپیدمیولوژی در کنار نظام ثبت

بهبود نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

و گزارشدهی برای تصمین بروز و شیوع عفونتهای

موارد زیر به تفکیک چهار جزء اصلی این نظام

آمیزشی ،شناخت بهتر شکل اپیدمی در گرو های

پیخنهاد میشود:

مصتل
969

و تعیین میزان حساسیت ناظام مراقبات مفید

الف :ثبت و گزارشدهی سندرومی و اتیولوژی
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شد است ( )13،1-21که قابال تعمیم به کال

است ( .)4مطالعههای بررسی شیوع در گرو های

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

کارشناس کارآمد در سطوح میانی و ميیطی ،درگیر

د :بررسیهای اپیدمیولوژی

نمودن بصش خصوصی و دولتی و پیگیری گزارش-

مطالعه ارزیابی شیوع عفونتهای آمیزشی در کخور،

دهی توصیه میشود .جهت افزایش مراجعه مردم،

ارزیابی بررسی الگوی مراجعه مبتالیان ،کیفیت

آموزش و اطالعرسانی همگانی ،از بین بردن انگ

درمان ،پیگیری و درمان شریک جنسی مبتالیان،

اجتماعی ،اطمینان به بیمار در خصوو ميرمانه

بررسی موانع واکسیناسیون ویاروس پاپیلومای انسانی

ماندن اطالعات ،ارایه خدمات استاندارد و رایگان

در کاخور ،امکانسنجی ادغاام بارناامه غارباالاگری

پیخنهاد میشود .بهمنظور افزایش همکاری درمان-

سیفلیس و اچآیوی در برنامه مراقبت زنان باردار و

گران ،آموزش ،ایجاد انگیز و ارایه پسصوراند ،می-

غربالگری کالمیدیا در جمعیتهای در معرض خطر

تواند مؤثر باشد .کارشناسان سازمان جهانی بهداشت

از موارد پیخنهادی کارشناسان سازمان جهانی

مطالعه نقخهیابی و اعتبار سنجی داد های موجود،

بهداشت بود (.)1،23

ایجاد نظام مراقبت دید وری عفونتهای آمیزشی،
تقویت نظام ثبت و گزارشدهی جاری ،سیاست-

نتیجهگیری

گذاری در جهت مخارکت بیختر با بصش خصوصی،

بهمنظور توانمندسازی و ارتقاء همه جانبه نظام

آموزش افراد کلیدی و همچنین تقویت شبکه کلینیکی

مراقبت عفونتهای آمیزشی کخور و با توجه به

ارجاع را پیخنهاد دادند (.)1،23

توصیه سازمان جهانی بهداشت به نظر میرسد که

ب :بررسی مقاومت دارویی

تهیه یک دستورالعمل براساس نظرات و تجربیات

پایش مقاومت ضد میکروبی در نایسریا گنور ،

کارشناسان و ذینفعان و پس از مرور نظاممند

تقویت نظام مراقبت و گزارشدهی مقاومت دارویی

مطالعات انجام شد در کخور ضروری است .پیخنهاد

گنوکوکی و اطمینان از انجام تست مقاومت دارویی

میشود که علیرغم وجود طرحهای مقطعی ،با

برای مبتالیانی که به درمان پاسخ نمیدهند توسط

بررسی مدلهای موفق نظارت و ارزشیابی سایر

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت پیخنهاد شد

کخورها برنامه پایش و ارزشیابی قویتری به صورت

(.)1،23

زمانبندی شد

ج :ارزیابی اتیولوژی سندرومها

آمیزشی ایران تدارک دید شود.

کارشناسان سازمان جهانی بهداشت آموزش پرسنل
آزمایخگاهی در خصوو تخصی

و مدیریت

اطالعات نظام مراقبت ،کنترل کیفی سیستم و تقویت
ظرفیت آزمایخگاهی بهمنظور ایجاد نظام مراقبت
مبتنی بر آزمایخگا  ،ارزیابی اتیولوژی سندرومها و
ارزیابی مدیریت سندرومیک سندرومهای زخم
تناسالی در هر دو جناس ،ترشح ماجارا در ماردان و
مجله بهداشت و توسعه – سال  / 4شماره  / 3پاییز 9314

برای نظام مراقبت عفونتهای

تشکر و قدردانی

مطالعه حاضر توسط مرکز منطقهای آموزش نظام
مراقبت اچآیوی /ایدز و با حمایت ادار کنترل ایدز
و بیماریهای آمیزشی وزارت بهداشت ،صندوق
جمعیت سازمان ملل و سازمان جهانی بهداشت اجرا
شد .از کلیه کسانی که ما را در انجام این تيقیق یاری
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طراحی فرمهای گزارشدهی ساد و جامع ،اختصاو

ترشح واژینال در زنان را پیخنهاد دادند (.)1،23

مریم نصیریان و همکاران

نظام مراقبت عفونتهای آمیزشی در ایران

 شیراز و بابل و برخی پژوهخگران این حوز،کرمان

، درماانگران در باصاش دولاتی و خاصوصی،دادناد

.تخکر مینماییم

کارشناسان در سطوح مرکزی تا ميیطی بهویژ در
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، ایران، شهید بهختی،دانخگا های علوم پزشکی تهران
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Sexually Transmitted Disease Surveillance Status in Iran from the
Viewpoint of Involved Experts and Practitioners

Maryam Nasirian1, Leila Haghjou2, Leila Mounesan3, Kianoush Kamal4, Ali Akbar Haghdoost5

Abstract
Background: Due to the lack of sufficient and valid studies on STD surveillance system
problems, evidence based decision-making is impossible. Therefore, using a qualitative
approach to evaluate the system in terms of its weak points, strengths, threats and
opportunities as well as finding appropriate solutions is necessary.
Methods: A Mixed Method approach was conducted. For a reciprocal evaluation of STD
surveillance, participants were selected from two mutual groups of AIDS and STD experts
and STD related practitioners through targeted and convenient sampling respectively. Indepth interview and filling checklist were applied for the first group while an open structured
questionnaire was used for the second group. Qualitative data was classified and summarized
through content analysis methods. Quantitative data was analyzed by descriptive statistics.
Results: A great number of patients did not seek care because of stigma, taboo, over the
counter drugs, dissatisfaction with the services, and the cost of tests. STD surveillance in Iran
is mostly affected by threats and weak points. Low participation of the private sector on one
hand and mismanagement and budget constraints in the health system on the other hand were
the most important weak points. Weakness in the current reporting system was the common
weak point of the two groups.
Conclusion: In order to empower and promote STD surveillance and to follow WHO
recommendations, designing a road map based on the opinions and experiences of experts and
stakeholders and systematic review of studies is suggested.
Keywords: Sexually Transmitted disease (STD), Surveillance system, Iran
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